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1. INTRODUÇÃO GERAL

A área plantada de hortaliças no Brasil é estimada em 809 mil
hectares, o valor da produção é de R$ 17 bilhões e o volume, de mais de 19
milhões de toneladas (IBGE, 2011).
De acordo com estudos realizados pela Associação Brasileira do
Comércio de Sementes e Mudas (ABCSEM) estima-se que o cultivo e a produção
de hortaliças gerem 2,4 milhões de empregos diretos, entre as características do
setor, estão os produtores de micro e pequeno porte (até dez hectares)
concentrados próximos aos grandes centros, principalmente nas Regiões Sul,
Sudeste e Centro-Oeste. As espécies de hortaliças com maior volume de
produção são tomate, batata, cebola, repolho, alface, cenoura, abobrinhas e
pepino, que juntos com melancia e milho, representam 80,5% do total produzido.
(FLOSS, 2012).
No que diz respeito à cultura da alface, o Brasil possui uma área de
aproximadamente 35.000 hectares, caracterizados pela produção intensiva, pelo
cultivo em pequenas áreas e por produtores familiares, gerando cerca de cinco
empregos diretos por hectare (RESENDE et al., 2007).
A alface (Lactuca sativa L.) é uma planta anual, originária de clima
temperado pertencente à família Asteracea, certamente é uma das hortaliças
mais populares e consumidas no Brasil, sendo uma importante fonte de sais
minerais, principalmente de cálcio e de vitaminas, em especial a vitamina A
(HENZ; SUINAGA, 2009).
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De acordo com Silva et al. (2000), a temperatura ideal para o
desenvolvimento da alface é de 15ºC a 20ºC, sendo que temperaturas acima de
25ºC reduzem seu ciclo produtivo, limitando seu desempenho em produção.
No Estado de Mato Grosso do Sul, dentre os vários fatores que
influenciam a produção e a qualidade das hortaliças, em especial da alface,
destacam-se as altas temperaturas, que dificultam a produção comercial na época
do verão (GADUM et al., 2007).
A alface é uma hortaliça que deve ser colhida antes do início da
emissão do pendão floral, momento em que as folhas começam a apresentar um
sabor amargo (EMBRAPA HORTALIÇAS, 2011).
Quanto à alface americana, seu cultivo foi introduzido no Brasil na
década de 80, sendo pouco conhecida até então, quando comparada com as
cultivares crespa e lisa. O cultivo vem sendo ampliado no país com a expansão
das lanchonetes fast-foods, estimando-se que, corresponda a 34% do mercado
nacional de alfaces. No entanto, as principais cultivares disponíveis no mercado
apresentam limitações de cultivo em regiões de clima quente, ocorrendo
problemas como pendoamento precoce e má formação de cabeça (SALA;
COSTA, 2012).
Segundo Sala e Costa (2008) para cultivos de verão, destaca-se o
notável comportamento da cultivar americana “Lucy Brown”. Os autores afirmam
que essa cultivar tem sido mais viável por apresentar precocidade e boa cobertura
foliar que protege a cabeça do excesso de sol. Além disso, novas técnicas de
cultivo têm sido utilizadas, entre elas, o uso de cobertura do solo, que é
considerada uma alternativa para amenizar altas temperaturas no solo (TIVELLI
et al., 2010).
Conforme Andreola et al. (2000) práticas vegetativas como a
cobertura vegetal do solo, melhoram a disponibilidade de água e nutrientes para a
cultura subsequente, auxiliando também no controle da erosão e diminuindo a
temperatura do solo.
A utilização de coberturas no solo torna possível o cultivo de alface
em regiões quentes, resultando na obtenção de bons preços devido a melhor
qualidade do produto (SOUZA; RESENDE, 2003). Entretanto, segundo Rodrigues
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et al. (2008), a adaptação de cultivares de alface aos diversos sistemas
produtivos deve ser estudada de forma localizada.
Diante do exposto o objetivo desse trabalho foi avaliar o
desempenho da alface americana cultivar “Lucy Brown” sobre diferentes
coberturas vegetais dessecadas nas condições edafoclimáticas de Campo
Grande, MS.
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2. REVISÃO GERAL DE LITERATURA

2.1

OLERICULTURA

A olericultura é o ramo da horticultura que abrange a exploração de
um grande número de espécie de plantas, comumente conhecidas como
hortaliças e que engloba culturas folhosas, raízes, bulbos, tubérculos e frutos
diversos (FILGUEIRA, 2008).
Dados do Instituto Capixaba de Pesquisa Assistência Técnica e
Extensão Rural (INCAPER) apontam que na década de 80, quando as hortaliças
passaram a ser plantadas conforme as condições climáticas das várias regiões do
país é que houve maior desenvolvimento da olericultura brasileira, ao ponto de se
tornar uma atividade de grande importância para o agronegócio (INCAPER,
2013).
A produção de hortaliças no país aumentou consideravelmente,
enquanto que a área de cultivo foi reduzida, evidenciando dessa forma,
incremento na produtividade. A produção em pequenas áreas, o número de
empregos que gera e o rápido retorno financeiro, caracterizam a expansão da
olericultura no Brasil, além do grande valor nutricional das hortaliças, por serem
fontes ricas de sais minerais e vitaminas (MELO; VILELA, 2007).
As hortaliças quando comparadas a outras culturas têm uma
realidade muito mais complexa, sendo que, o sucesso da atividade hortícola
depende de vários fatores. Segundo Henz e Vilela (2000), considera-se que as
hortaliças são culturas temporárias, e dependendo da espécie, época de cultivo e
região, os níveis de investimento por hectare podem variar significativamente. Os
autores afirmam que o produtor obtém um lucro razoável, mas que tudo depende
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do valor agregado ao produto e da conjuntura de mercado, sendo difícil mensurar
médias de lucros em uma atividade sujeita a tantos altos e baixos, com diferença
tão marcante de uma hortaliça para outra, ainda assim a atividade hortícola pode
proporcionar lucro em uma pequena área plantada.
O mercado de hortaliças é bastante dinâmico e muito influenciado
pelos consumidores, que têm redirecionado a produção, por procurarem produtos
diferenciados, o que não significa necessariamente associados à introdução de
espécies desconhecidas, mas buscam produtos de maior qualidade e com
variações, seja em tamanho, cor ou sabor (HENZ; VILELA, 2000).
O setor da horticultura tem significativa importância do ponto de vista
social, contribuindo para diminuir o desemprego, pois proporciona geração direta
de empregos e necessita de mão de obra intensiva (MELO; VILELA, 2007).
A

importância

do

setor

da

olericultura

no

agronegócio

é

incontestável. Do pequeno varejo até as grandes redes de supermercados, o
setor tornou-se um dos principais responsáveis pelo atual faturamento desse
segmento (MENDES, 2013).
Entretanto, o desafio dos produtores brasileiros de hortaliças ainda é
grande, e para suprir a demanda do mercado consumidor em quantidade,
qualidade e regularidade, torna-se necessário o uso de sistemas de cultivo que
melhorem a produtividade e a qualidade das hortaliças (FURLANI; PURQUERIO,
2010).

2.2

ALFACE

A alface (Lactuca sativa L.) é originaria da região do Mediterrâneo,
sendo hoje a hortaliça folhosa mais importante no mundo, consumida
principalmente in natura na forma de saladas, sendo tradicionalmente cultivada
por pequenos produtores, e segundo Fontanétti et al. (2006), é importante no
contexto da sustentabilidade da agricultura familiar principalmente pelas
características fundiárias dos polos de produção, aliada à alta demanda de mãode-obra.
A alface pode ser cultivada o ano todo, nas diversas regiões do país,
observando-se sempre a escolha da cultivar, pois há disponibilidade de
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variedades adaptadas a climas mais quentes e outras a clima ameno (EMBRAPA
HORTALIÇAS, 2011).
Mundialmente têm-se diversos grupos de alface, podendo-se
destacar as do tipo: crespa, mimosa, lisa, americana, romana e roxa. A escolha
da cultivar pelo produtor deve obedecer à utilização de cultivares apropriadas às
épocas de plantio e ao sistema de plantio escolhido, além de levar em conta os
fatores de produção como clima, solo, água, infraestrutura e os fatores de
mercado, quais sejam a proximidade do mercado consumidor e canais de
comercialização, sendo que no mercado brasileiro, predomina-se o consumo de
alface crespa e americana, seguida de outros tipos como roxa e romana (MATOS
et al., 2011).
No que diz respeito à alface americana, o aumento do consumo, a
partir do início dos anos 90, se deve principalmente a três fatores: a demanda por
parte das redes de fast-foods, pois a alface americana destaca-se em qualidade,
sendo muito utilizada na elaboração dos mais diversos produtos, a maior
demanda e preferência por parte dos consumidores e por apresentar um maior
período de conservação pós-colheita quando comparada aos outros tipos de
alface (YURI, 2000; SALA; COSTA, 2012).
As características diferenciais da alface do tipo americana são as
folhas externas de coloração verde escura, folhas internas de coloração amarela
ou branca, imbricadas, semelhantes ao repolho e crocantes, sendo que a grande
vantagem é apresentar maior vida pós-colheita, possibilitando o transporte a
longas distâncias (DECOTEAU et al., 1995).
Segundo Sala e Costa (2008), a tecnologia de produção e o
melhoramento genético da alface tipo americana foi realizado em cultivos nas
regiões de clima mediterrâneo e semiárido da Califórnia e Arizona, nos EUA, onde
há temperatura amena, ausência de pluviosidade e de pressões quanto à
ocorrência de doenças foliares, como ocorre em regiões de clima mais
temperado.
As cultivares de alface americana atualmente disponíveis no
mercado brasileiro de sementes são: “América Delícia”, “Bounty Empire”, “Crespa
Repolhuda”, “Grandes Lagos”, “Great Lakes”, “Great Lakes 659-700”, “Hanson”,
“Iara”, “Lorca”, “Madona AG 605”, “Mesa 659”, “Nabuco”, “Raider”, “Salinas”,
“Summertime”, “Tainá” e “Lucy Brown” (HENZ; SUINAGA, 2009).
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No entanto a maioria dessas cultivares disponíveis apresentam
limitações de cultivo em determinadas regiões e épocas de plantio devido
principalmente a temperaturas elevadas, que causam o pendoamento precoce e
afetam a boa formação de cabeça, além da alta pluviosidade, que causam perdas
ocasionadas por doenças fúngicas e bacterianas (SALA; COSTA, 2012).
Apesar dos referidos obstáculos climáticos, desde 1993 o plantio
desse tipo de alface foi facilitado pelo considerável desempenho positivo da
cultivar “Lucy Brown” no verão. Essa cultivar apresentou grande adaptabilidade
durante vários cultivos sucessivos no verão, sendo considerada, portanto, como
uma das mais viáveis dentre as outras opções de cultivares americanas
disponíveis no Brasil (COSTA; SALA, 2005; SALA; COSTA, 2012).
Diante disso, a cultivar “Lucy Brown”, se destaca pela boa cobertura
foliar que protege a cabeça do excesso de sol. Característica essa que agrada
também os produtores, que além de não enfrentarem problemas com a formação
de cabeça durante o período chuvoso, ainda conseguem colher com apenas 40
dias após o transplante, antecipando em até 10 dias esse processo (SALA;
COSTA, 2012).
Segundo Filgueira (2008) e Resende et al. (2007), no Brasil existem
pelo menos quatro sistemas produtivos de alface: em campo aberto temos o
cultivo convencional e o sistema orgânico; o cultivo protegido no sistema
hidropônico e no solo. Ressalta-se que no sistema de campo aberto, a alface é
cultivada em canteiros que possuem ou não cobertura vegetal.
Diferentemente

dos consumidores americanos,

os brasileiros

preferem consumir as folhas de alface americana, destacadas e não picotadas
(SALA; COSTA, 2012). Para satisfazer as exigências do mercado consumidor,
busca-se utilizar as tecnologias mais avançadas para produção e pós-colheita de
alface americana, tais como, uso de cobertura de plástico (túnel baixo),
fertirrigação por gotejamento, cobertura de solo, entre outros. Essas técnicas
auxiliam a produção de cultivares com cabeça compacta, o que facilita o processo
de picar as folhas nas redes fast foods, além de potencializar refrigeração do
produto na pós-colheita (SALA; COSTA, 2012).
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2.3

PLANTIO DIRETO NO CULTIVO DA ALFACE

O sistema de plantio direto (SPD) é um complexo integrado e
dinâmico que envolve processos dependentes uns dos outros, iniciou-se no
Brasil, através dos estados do Paraná e rio Grande do Sul e a partir da década de
80, ocorreu a difusão do sistema para outras regiões (TOSTO et al., 2003). Os
fundamentos do SPD são: redução das operações de preparo do solo; uso de
herbicidas para o controle de plantas daninhas; formação e manutenção da
palhada e rotação de culturas (CRUZ et al., 2006). É reconhecido por ser um
sistema de manejo conservacionista do solo, em que as perdas ambientais são
mitigadas. No SPD não há o revolvimento do solo, o que ocorre é que a cultura
subsequente é plantada sob restos culturais da anterior, ou seja, na palhada
deixada pela cultura anterior (MACEDO; PASQUALETTO, 2009).
De acordo com Floss (2012), a cobertura do solo é importante para
evitar erosão, absorvendo o impacto das gotas da chuva, além de proteger o solo
contra o aquecimento excessivo. Segundo Cruz et al. (2006), com o acúmulo de
matéria orgânica podem haver desvantagens no SPD, como o aumento da
incidência de pragas e doenças; menor adaptação de máquinas e equipamentos;
maior uso de agrotóxicos e menor germinação das sementes nos períodos mais
úmidos.
Foi na década de 90 que o SPD para culturas produtoras de grãos
teve seu desenvolvimento intensificado. A prática, onde se semeava sem fazer o
tradicional preparo do solo, atingiu patamar de “revolução, ao quebrar os padrões
e recomendações tradicionais para a agricultura” (DERPSCH et al., 1985).
Hoje a utilização do SPD em grãos já está consagrada, sendo
utilizada em mais de 22 milhões de hectares, sendo uma importante ferramenta
para obtenção de sistemas produtivos mais sustentáveis também em hortaliças
(FREITAS et al., 2007; MADEIRA, 2009).
A cobertura de solo controla plantas daninhas, aumenta a umidade
do solo, mantém sua estrutura e conserva sua aeração. A utilização da cobertura
de solo visa diminuir as oscilações de temperatura no solo, além de reduzir as
perdas de umidade na superfície do mesmo, melhorando assim o desempenho
das culturas (MULLER, 1991; SOUZA; RESENDE, 2003).
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Conforme as propriedades físicas da matéria prima escolhida para a
cobertura do solo, as temperaturas médias para as plantas podem ser maiores ou
menores, no entanto a amplitude térmica se mostra menor do que sob o solo sem
cobertura (HEINZ; SUINAGA, 2009).
Segundo Pinto et al. (2011) a espécie a ser utilizada na formação de
palhada para os sistemas de produção hortícolas, especialmente a alface, deve
ter alta produção de fitomassa e ser de crescimento rápido, para ocupar
pequenos intervalos no calendário de produção sem comprometer a atividade
comercial.
Dentre estas podemos citar: crotalária (Crotalaria spectabilis Roth.),
milheto (Pennisetum glaucum L.), aveia branca (Avena sativa L.) e nabo forrageiro
(Raphanus sativus L.).

2.3.1 Crotalária (Crotalaria spectabilis Roth)

A crotalária (Crotalaria spectabilis Roth), pertence à família das
Fabaceae (Subfamília Faboidea), conhecidas como leguminosas. É originária da
Ásia Central e pode ser utilizada tanto como cobertura morta de solo quanto para
adubo verde (SILVEIRA; RAVA, 2004). Possui efeito positivo no controle de
nematóides de galha (Meloidogyne ssp.), permitindo sua adesão às raízes, mas
impedem sua multiplicação, não deixando chegar até a fase adulta (CHARCHAR;
MADEIRA, 2008).
São espécies pouco exigentes em fertilidade do solo e com grande
potencial de fixação de nitrogênio. Tem hábito arbustivo ereto, podendo atingir
entre 1,2 a 1,5m de altura e com capacidade de produção entre 20 a 30 toneladas
de massa verde e 4 a 6 toneladas de massa seca por ciclo (FORMENTINI, 2008).
Saminêz et al. (2002), estudando diversas espécies utilizadas como adubo verde,
constataram que a crotalária foi uma das que alcançaram melhor produção de
matéria seca.
Em virtude de ser uma planta rústica com boa capacidade de
adaptação a solos pobres, vem sendo utilizada em consórcio com a braquiária
para cobrir barrancos em estradas, entretanto essa espécie é considerada tóxica
para alguns animais, em especial para suínos, para os quais a presença de 0,2%
de sementes da espécie na mistura de rações já é o suficiente para causar sérios

10

problemas como lesões nos rins e pulmões desses animais (FORMENTINI,
2008).
2.3.2 Milheto (Pennisetum glaucum L.)

O milheto (Pennisetum glaucum L.) pertence à família das Poaceae
(gramíneas), é uma das espécies mais utilizadas para formação de palhada no
plantio direto de diversas culturas (ALVARENGA et al., 2001), pois possui
tolerância à seca e apresenta alta capacidade de perfilhamento, sendo uma
espécie anual que apresenta grande capacidade de adaptação a diferentes
condições edafoclimáticas (PEREIRA FILHO et al., 2003). Pode atingir, em
condições ideais, altura entre 1,5 e 1,7m aos 50-60 dias após semeadura, e
produzir entre 4 a 6 ton ha -1 de matéria seca (CALEGARI, 2004). No entanto,
Oliveira et al. (2002) chegou a observar produtividades de até 14,2 ton ha-1.
Entre as várias vantagens do milheto podemos citar sua capacidade
de, quando em condições desfavoráveis, desenvolver raízes profundas,
absorvendo nutrientes abaixo da camada superficial do solo, auxiliando sua
descompactação e reestruturação, permitindo assim acesso à água em épocas de
seca, além da lenta decomposição da sua palhada que resulta na liberação lenta
dos nutrientes para as culturas subsequentes (SALTON; KICHEL, 1997;
CHAGAS, 2004).
É uma opção viável como cobertura de solo e formação de palhada
em SPD, devido à formação de boa cobertura, protegendo o solo contra
intempéries. Outros pontos favoráveis são citados sobre o milheto como,
facilidade de obtenção de sementes e semeadura, tolerância à seca, rápido
crescimento vegetativo, boa adaptação a cultivo sucessivo e alta produção de
biomassa advinda da parte aérea (PITOL, 1996; NETTO, 1998; ALVARENGA et
al., 2001; OLIVEIRA et al., 2002; BONAMIGO, 2003).
2.3.3 Nabo forrageiro (Raphanus sativus L. var. oleiferus Metzg.).

O nabo forrageiro (Raphanus sativus L. var. oleiferus Metzg.) é uma
planta da família Brassicaceae e ultimamente tem sido utilizada no Estado de São
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Paulo e em regiões Sul e Centro-Oeste do país como adubo verde de inverno e
planta de cobertura, em plantio direto e cultivo mínimo (CRUSCIOL et al., 2005).
Mesmo não tendo a capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico,
como

as

fabaceas,

seu

uso

se

deve

principalmente

pelas

seguintes

características: possuem raízes pivotantes e agressivas, capazes de romper
camadas de solo extremamente compactadas à profundidade maiores de 2,5m e
dessa forma alcançando nutrientes das camadas mais profundas; cobre
aproximadamente 70% do solo resultando na inibição do surgimento das ervas
daninhas e pela capacidade de produzir, entre 90 e 120 dias após o plantio,
massa em torno de 15 ton ha-1 (CALEGARI, 1990; SILVA et al., 2007; RIOS,
2008).
Para Rios (2008) o nabo forrageiro é uma ótima opção como
fornecedor de palha para o SPD principalmente por possuir elevada capacidade
de reciclar nutrientes do solo, apresentar sistema radicular vigoroso, ser resistente
à seca e ao frio, inibir desenvolvimento de plantas invasoras e além de tudo,
ainda não apresentar nenhuma doença que possa causar danos importantes, a
ponto de comprometer economicamente a cultura.
Considera-se ainda que, seu cultivo é viável economicamente como
biodiesel, já que tem a capacidade de produzir até 1200 kg ha -1 de grãos, com
produtividade de óleo após esmagamento de 40%. Pode ser utilizado ainda para
pastejo, silagem, consórcio com aveia, centeio e ervilha, produção de mel e
distração para insetos que atacam frutas e flores em pomares (CALEGARI, 1990;
RIOS, 2008).
2.3.4 Aveia branca (Avena sativa L.)

A aveia branca (Avena sativa L) é uma Poaceae, gramínea
tradicionalmente de clima temperado, mas possui materiais selecionados para o
Centro-Oeste. É uma espécie com múltiplas possibilidades de utilização, podendo
ser empregada para a produção de grãos, forragem e também como cobertura do
solo e adubação verde, proporcionando proteção e melhoria das condições físicas
e químicas do solo, além de inibir as plantas invasoras, pois a palha em
decomposição pode inibir o crescimento de plantas daninhas em virtude de seu
efeito alelopático (SILVA et al., 2010).
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No Sul do Brasil a aveia tem um papel fundamental para o setor
agrícola, podendo ser utilizado como pastagens no inverno, produção de
forragem, grãos ou como cobertura morta em SPD (TERRA-LOPES et al., 2009).
Segundo Castro et al. (2012), em regiões de expansão de novas
fronteiras agrícolas, como por exemplo, Centro-Oeste e Nordeste, o cultivo de
aveia pode tornar-se uma alternativa na produção de grãos e também com o
objetivo de formar palhada em SPD.
Além de sua importância para a alimentação humana e animal e
possuir um bom balanceamento de aminoácidos, vitaminas, minerais e
carboidratos de alta qualidade, o uso da aveia branca para cobertura morta se
mostra indicado uma vez que proporciona boas condições ao solo, possui sistema
radicular bem desenvolvido que explora alto volume de solo melhorando sua
estrutura, além de ter potencial alelopático inibindo a infestação por plantas
daninhas na fase inicial, sua palhada protege o solo contra a erosão, mantendo a
umidade e o fornecimento de matéria orgânica, também tem decomposição lenta
o que resulta na diminuição da temperatura do solo (DERPSCH et al., 1985;
CARVALHO et al., 1987; JACOBI, 1997).
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Cultivo de alface americana em plantio direto sobre diferentes coberturas
vegetais em Campo Grande - MS

RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho agronômico, da
alface americana cv “Lucy Brown” em diferentes tipos de palhadas provenientes
de coberturas vegetais dessecadas, em plantio direto, nas condições
edafoclimáticas de Campo Grande – MS. A pesquisa foi conduzida na horta da
Unidade Agrárias da Universidade Anhanguera-Uniderp em Campo Grande - MS.
O delineamento experimental adotado foi blocos casualizados, com 5 tratamentos
e 6 repetições, totalizando 30 unidades experimentais. Os tratamentos foram: T1
(Testemunha) - plantio da alface em solo sem cobertura vegetal, T2 - plantio da
alface sobre palhada de milheto (Pennisetum glaucum L.), T3 - plantio da alface
sobre palhada de aveia branca (Avena sativa L.), T4 - plantio da alface sobre
palhada de nabo forrageiro (Raphanus sativus L.) e T5 - plantio da alface sobre
palhada de crotalária (Crotalaria spectabilis Roth.). A semeadura das plantas de
cobertura foi realizada a lanço. Aos 37 dias depois de emergidas foram avaliadas
quanto à massa fresca. Foram dessecadas aos 38 dias e 11 dias após a
dessecação, avaliadas quanto à massa seca. O transplante das mudas de alface
ocorreu 12 dias após a dessecação das coberturas vegetais, com espaçamento
de 25 x 25 cm, num total de 24 plantas por parcela. As parcelas foram avaliadas
quanto à infestação de plantas daninhas, 20 dias após o transplante da alface.
Aos 35 dias após o transplante foram avaliadas as seis plantas centrais de cada
parcela, aferindo-se as seguintes variáveis: Massa fresca da parte e aérea e raiz,
massa seca da parte aérea e raiz e diâmetro da cabeça. Os dados foram
submetidos à análise de variância e ao teste de médias separadas pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade. Efetuou-se também o contraste pelo teste F da
análise de variância entre os tratamentos, crotalária (fabaceae), milheto e aveia
(poaceas) e nabo forrageiro (brassicaceae). Nas condições edafoclimáticas de
Campo Grande – MS, para o plantio direto de alface americana cultivar “Lucy
Brow” a crotalária (C. spectabilis) é a cobertura vegetal mais indicada, seguida de
milheto (Pennisetum glaucum) e nabo forrageiro (Raphanus sativus).
Palavras-chaves: Lactuca sativa; produtividade; sistemas de cultivo.
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Growing american lettuce in tillage under different cover crops in Campo
Grande–MS.
ABSTRACT

This study aimed to evaluate the agronomic performance of lettuce cv "Lucy
Brown" in different types of straws from desiccated cover crops, no-till, at
conditions of Campo Grande - MS. The research was conducted in the garden of
Unit Agricultural University Anhanguera-Uniderp in Campo Grande - MS. The
experimental design was randomized blocks with five treatments and six
replications, totaling 30 experimental units. The treatments were: T1 (control) planting lettuce in bare soil, T2 - planting lettuce on straw millet (Pennisetum
glaucum L.), T3 - planting lettuce on straw in oat (Avena sativa L.), T4 - planting
lettuce on straw radish (Raphanus sativus L.) and T5 - planting lettuce on straw
(Crotalaria spectabilis Roth.). Sowing cover crops was held haul. After 37 days of
emergency was assessed for fresh weight. Were desiccated at 38 days and 11
days after desiccation were evaluated for dry weight. Transplant lettuce seedlings
occurred 12 days after cover crop desiccation, with a spacing of 25 x 25 cm, for a
total of 24 plants. The plots were evaluated for weed control, 20 days after
transplanting lettuce. At 35 days after transplantation were evaluated six central
plants of each plot, assessing the following variables: Fresh pasta piece and shoot
and root dry weight of shoot and root and head diameter. Data were subjected to
analysis of variance and mean test separated by Tukey test at 5% probability. We
conducted also contrast the F test of analysis of variance between treatments,
sunn (fabaceae), millet and oats (Poaceae) and turnip (brassicaceae). At
conditions of Campo Grande - MS, for direct planting of lettuce cultivar "Lucy
Brown" sun hemp (C. spectabilis) is the most suitable cover, followed by pearl
millet (Pennisetum glaucum) and wild radish (Raphanus sativus).
Keywords: Lactuca sativa; productivity, vegetable covering.
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INTRODUÇÃO

A alface (Lactuca sativa L.) é uma planta herbácea, pertencente à
família Asteraceae, considerada a hortaliça folhosa mais consumida na
alimentação do brasileiro, o que assegura a essa cultura expressiva importância
econômica (HENZ; SUINAGA, 2009).
No Brasil, a partir da década de 90, ocorreram significativas
mudanças na cadeia produtiva de hortaliças com destaque para alface americana,
o que se deve principalmente pela demanda por parte das redes de fast foods e
por esta variedade apresentar um maior período de conservação pós-colheita
quando comparada aos outros tipos de alface (YURI, 2000; SALA; COSTA, 2012).
A demanda do mercado consumidor por hortaliças, em quantidade e
qualidade, exige a utilização de sistemas de cultivo com alta tecnologia. Assim se
faz necessário o uso de técnicas modernas, como o cultivo sobre a palha
(FURLANI; PURQUEIRO, 2010).
O sistema de plantio direto é baseado no revolvimento mínimo do
solo, na rotação de cultura e na manutenção da cobertura do solo com resíduos
vegetais e apresenta como vantagens, a redução no uso de máquinas, melhoria
da estrutura do solo, aumento da infiltração e retenção de água no solo, melhoria
do desenvolvimento do sistema radicular das plantas, controle de plantas
invasoras, além de manter a temperatura do solo mais amena (HENZ; SUINAGA,
2009; MAROUELLI et al., 2008),
Para a cultura da alface, a cobertura morta ou palhada é comumente
utilizada propiciando um microclima mais favorável ao desenvolvimento da cultura
(VERDIAL et al., 2000; HENZ; SUINAGA, 2009).
A temperatura alta é um fator que interfere diretamente no
desenvolvimento das plantas de alface levando a perdas de até 60%, além do
pendoamento precoce (SALA; COSTA, 2012). Setúbal e Silva (1992), afirmam
que mesmo utilizando cultivares híbridos, ainda assim, temperaturas elevadas
modificam a textura das folhas de alface, tornando-as mais fibrosas. Esse fato se
deve, pois a alface é uma cultura proveniente de clima temperado, sendo que no
verão, pode apresentar baixa produtividade e qualidade (FILGUEIRA, 2008).
No Estado de Mato Grosso do Sul, produtores enfrentam problemas
com altas temperaturas e muitas vezes colhem as plantas de alface antes das
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mesmas atingirem o máximo desenvolvimento vegetativo, o que é prejudicial, por
terem plantas de baixo peso, sendo a cobertura vegetal, uma técnica que visa
diminuir as oscilações de temperatura do solo, reduzir a perda excessiva da água
e, consequentemente melhorar o desempenho das culturas (SOUZA; RESENDE,
2003).
Nos

últimos

anos,

alguns

pesquisadores

vêm

trabalhando,

conduzindo com sucesso experimentos de hortaliças, cultivados sobre algum tipo
de cobertura morta (PURQUEIRO et al., 2009; TIVELLI et al., 2010; FACTOR et
al., 2009). Andrade Júnior et al., (2005) afirmam que a utilização da cobertura de
solo no cultivo de alface tem se mostrado fator determinante no aumento da
produção e na qualidade do produto, tornando-se, de acordo com Carvalho et al.
(2005) uma prática indispensável para regiões de clima quente. No entanto, para
otimizar o uso da cobertura vegetal no solo, é necessário identificar,
regionalmente, as espécies e variedades mais adaptadas e adequá-las à melhor
forma de manejo (CERETTA et al., 1994).
Possibilitar o plantio e aumentar a produtividade de alface em
regiões de clima quente é um desafio, principalmente em se tratando de alface
americana. Este trabalho objetivou avaliar o desempenho agronômico da alface
americana cv “Lucy Brown” cultivada no período de outubro a novembro sob
diferentes coberturas vegetais dessecadas em plantio direto nas condições
edafoclimáticas de Campo Grande – MS.

MATERIAL E MÉTODOS

Caracterização da Área Experimental
O experimento foi conduzido em Campo Grande – MS, no período
de agosto a novembro de 2012, em solo classificado como Neossolo
Quartizarênico Órtico (Areia Quartzosa) nas coordenadas geográficas de latitude
20°26’21” S e longitude 54°32’27” W, a uma altitude de 531,2 m do nível do mar.
O clima na região, segundo classificação de Köppen, é considerado como tropical
úmido, com uma estação de chuvas no verão e outra de seca no inverno. A
temperatura média anual é de 26ºC e o índice de precipitação chega a 1.500 mm
por ano (BRASIL, 1992).
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A área de instalação do experimento encontrava-se em pousio, por
um período de 4 meses, coberta por vegetação espontânea, onde anteriormente
havia sido cultivado milho e as características químicas e físicas do solo foram
determinadas segundo Embrapa (2006) e são descritas a seguir: pH em água
6,82, pH em CaCl2 (0,01 M) 6,22; Fósforo (P) 47 mg dm-3; Potássio (K+) 136 mg
dm-3; Cálcio (Ca+2) 3,40 cmol+ dm-3; (Mg+2) 1,30 cmol+ dm-3; (H+) 2,0 cmol+ dm-3,
matéria orgânica (MO) 19,5 g kg-1, capacidade de troca de cátions (CTC) 6,7
cmol+ dm-3, saturação de bases (V) 71%, argila 115 g kg -1, silte 30 g kg-1 e areia
total 855 g kg-1.

Tratamentos
O experimento foi composto por 5 tratamentos: T1 (Testemunha) plantio da alface em solo sem cobertura vegetal, T2 - plantio da alface sobre
palhada de milheto (Pennisetum glaucum L.), T3 - plantio da alface sobre palhada
de aveia branca (Avena sativa L.), T4 - plantio da alface sobre palhada de nabo
forrageiro (Raphanus sativus L.) e T5 - plantio da alface sobre palhada de
crotalária (Crotalaria spectabilis Roth.).
As parcelas experimentais foram de 2 m² (1m x 2m) com 6
repetições totalizando 30 unidades experimentais. O delineamento estatístico
utilizado foi de blocos ao acaso.
Preparo da área, plantio e avaliação das coberturas vegetais
As

coberturas

vegetais

foram

escolhidas

de

acordo

com

adaptabilidade à região de Campo Grande- MS e a semeadura foi realizada em
27/08/2012 a lanço, respeitando a densidade recomendada pela Embrapa (2006).
Não foi realizado manejo de adubação química para suprir as
necessidades nutricionais das coberturas vegetais, apenas foi incorporado ao
solo, na área experimental, antes da semeadura das coberturas, 7kg/m2
(recomendação do fabricante) de composto orgânico comercial (Organoeste®)
cujas análises demonstram aproximadamente, teor de matéria orgânica de 50%,
fósforo (P) de 2% a 4%, nitrogênio (N) de 3% a 5%, potássio (K) de 0,7% a 1,5%
e relação carbono x nitrogênio (relação C/N) de 10/01.
Aos 37 dias após a semeadura, em 03/10/2012, foram realizadas
avaliações quanto à massa fresca das coberturas e 11 dias após a dessecação
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em 15/10/2012, avaliou-se a massa seca. Para tanto, utilizou-se uma armação
quadrada de ferro de 20 cm de lado colocada no centro de cada parcela
experimental descartando a bordadura, onde se cortou a massa fresca e seca na
área delimitada pelo quadrado, pesou-se em balança de precisão e os valores
extrapolados para kg/ha.
As coberturas foram dessecadas 38 dias após a semeadura, em
04/10/2012, utilizando herbicida dessecante a base de glyphosate, 720g ha-1 de
i.a. A aplicação foi realizada com um pulverizador costal pressurizado por CO 2
com bico tipo leque (80.03) e realizada no período entre 8 e 9 horas, com
temperatura ambiente de 26ºC, UR 55% e ventos praticamente ausentes.
Preparo das mudas e plantio da alface
As mudas de alface foram produzidas em casa-de-vegetação em
17/09/12, utilizando-se sementes peletizadas de alface americana cultivar “Lucy
Brown”, semeada (uma semente por célula) em bandeja de isopor de 128 células,
previamente

preenchidas

com

substrato

comercial

(Plantmax®),

onde

permaneceram por 29 dias. Para irrigação, foram utilizados, diariamente, 1000 mL
de água por bandeja, distribuídos em 2 irrigações de 500 mL cada.
O transplante das mudas de alface para os canteiros ocorreu 12 dias
após a dessecação das coberturas vegetais, em 16/10/12. O espaçamento
utilizado foi 25 x 25 cm, totalizando 24 plantas por parcela. Na ocasião do
transplante, foi realizada adubação de plantio, recomendada para alface, na dose
de 200g de super fosfato simples/m2 (RIBEIRO et al., 1999).
As adubações de cobertura com N e K 2O foram realizadas aos 10,
20 e 30 dias após o transplante das mudas para os canteiros, utilizando-se as
fontes de ureia e cloreto de potássio, nas doses de 15g/m2 de N e 10g/m2 de K2O
em cada aplicação.
Avaliações
As parcelas foram avaliadas quanto a infestação de plantas
daninhas, 20 dias após o transplante da alface, pelo método adaptado de
RESEARCH METHODS IN WEED SCIENCE (1997). Esse método propõe que à
eficiência de controle sejam atribuídas notas de 0 a 100, onde: 100 (controle total
- morte de todos os indivíduos da população); 90 a 99 (controle excelente); 80 a
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89 (controle aceitável - 80 é a nota mínima aceitável sob ponto de vista de
eficiência Agronômica); 50 a 79 (controle não aceitável); 0 a 49 (controle
insuficiente).
Aos 35 dias após o transplante a alface foi colhida retirando-se toda
a planta do solo (parte aérea e raiz). Foram avaliadas as seis plantas centrais de
cada parcela. Após a colheita as plantas de alface foram lavadas, removido o
excesso de água com papel toalha e seccionadas, separando-se parte aérea e
raiz e aferindo-se as seguintes variáveis: Massa fresca da parte aérea (MFPA) e
raiz (MFR) onde cada planta (parte aérea e raiz) foi pesada separadamente em
balança de precisão para determinação da massa fresca. Posteriormente cada
parte da planta foi colocada, individualmente, em saco de papel e levada para a
estufa de secagem com circulação forçada de ar a  65º C até peso constante,
para obtenção da massa seca.
O diâmetro da cabeça (DC) foi medido individualmente em duas
posições, com o auxílio de uma régua graduada em cm, considerando apenas o
miolo central compacto da planta de alface.
Análise Estatística
Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de
médias através do procedimento de PROC GLM utilizando o programa SAS (SAS,
2001) e as médias separadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
Efetuou-se também o contraste pelo teste F da análise de variância
entre os tratamentos, crotalária (fabaceae), milheto e aveia (poaceas) e nabo
forrageiro (brassicaceae).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O resumo da análise de variância e sua significância, em função do
teste F, para massa fresca da parte aérea (MFPA), massa fresca da raiz (MFR),
massa seca da parte aérea (MSPA), massa seca da raiz (MSR) e diâmetro da
cabeça (DC) da alface americana cultivar “Lucy Brown”, em função de diferentes
coberturas vegetais dessecadas, bem como, massa fresca das coberturas
vegetais (MFC), massa seca das coberturas vegetais (MSC) e infestação de
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plantas daninhas (PD), além dos contrates entre crotalária, milho e aveia (C x M
A), nabo forrageiro, milho e aveia (NF x M A) e nabo forrageiro e crotalária (NF x
C) estão descritos na Tabela 1.
TABELA 1: Indicadores estatísticos sobre as variáveis analisadas da alface
americana cultivar “Lucy Brown” cultivada sobre diferentes coberturas vegetais
dessecadas. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 2013.
Causas de
Variação
Bloco
Tratamentos
(C x M A)
(NF x M A)
(NF x C)
CV (%)

MFPA
1,12ns
3,96**
9,92**
1,63ns
1,74ns
23,39

MFR

MSR

MSPA

Valor de F
1,30ns 1,91ns 8,58**
4,17**
6,79** 3,92**
14,25** 17,04** 3,09**
0,06ns 0,01ns 0,08ns
11,03** 12,61** 1,31ns
26,20
28,46 24,94

DC

MFC

MSC

PD

2,00ns
3,42*
11,43**
0,63ns
7,10**
14,20

1,47ns
3,77**
5,31**
4,36**
8,32*
21,31

1,39ns
3,81**
3,26*
4,82**
2,57ns
26,57

1,62ns
7,52**
2,75ns
7,44*
4,18**
28,74

MFPA= Massa fresca da parte aérea MFR= massa fresca da raiz MSR= massa seca da raiz DC=
diâmetro da cabeça MFC= massa fresca das coberturas MSC= massa seca das coberturas PD=
plantas daninhas. ns= não significativo; ** e * = significativos a 1% e 5% de probabilidade,
respectivamente. C= Crotalária; M= Milho; A= Aveia; NF= Nabo Forrageiro.

Os resultados demonstram que houve efeito significativo nos
tratamentos para todas as variáveis analisadas. Para os contratastes entre
crotalária, milho e aveia, foi significativo, exceto para PD. Já para o contraste
entre nabo forrageiro, milho e aveia, foi significativo apenas para MFC. MSC e
ED. No contraste entre nabo forrageiro e crotalária as variáveis que apresentaram
significância foram MFR, MSR, DC, MFC e PD.
As médias dos tratamentos para as variáveis MFPA, MFR, MSR,
MSPA e DC, são apresentadas na Tabela 2.
A cobertura vegetal com crotalária foi superior as coberturas com
nabo forrageiro para todas as variáveis e na cobertura com milheto para as
variáveis, MFPA, MFR, MSR e DC. A cobertura com crotalária foi superior a
cobertura com aveia para todas as variáveis, exceto para MSR. Em relação a
testemunha a cobertura com crotalária foi superior para a MFR, MSR e DC. Para
a variável MFPA houve diferença entre a testemunha e a cobertura com aveia,
contrariando os dados de Maluf et al. (2004), que trabalhando com alface
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americana em plantio direto, verificou maior produtividade da massa fresca sobre
palhada de aveia preta em relação ao solo descoberto.
TABELA 2: Avaliações biométricas de alface americana cultivar “Lucy Brown”
cultivada sobre diferentes coberturas vegetais dessecadas. Campo Grande, Mato
Grosso do Sul, 2013.
Tratamentos

MFPA

MFR

MSR
g pl

Aveia
Crotalária
Milheto
Nabo
Testemunha

412,01
496,17
422,32
430,30
463,82

C
A
BC
BC
AB

7,60
8,53
6,95
7,01
7,01

B
A
B
B
B

MSPA

-1

DC
cm pl-1

4,92
5,07
4,03
3,96
4,02

A
A
B
B
B

22,46 BC
24,44 AB
23,79 AB
20,63 C
26,02 A

15,08
16,40
15,18
14,56
15,04

B
A
B
B
B

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade. MFPA=massa fresca da parte aérea MFR=massa fresca da raiz MSR=massa seca
da raiz MSPA=massa seca da parte aérea DC= diâmetro da cabeça.

Mógor e Câmara (2007) e Carvalho et al. (2005), estudando o efeito
de coberturas vegetais para produção de alface, observaram melhores resultados
para cultivos em solo com cobertura, os autores destacaram que as coberturas do
solo promoveram melhor desenvolvimento da alface, confirmando os dados
obtidos neste trabalho, para cobertura com crotalária, para as variáveis MFR,
MSR e DC.
A MSR para a cobertura de aveia foi maior quando comparada com
a cobertura de milheto e nabo forrageiro. Isso pode estar relacionado com a taxa
de decomposição da aveia, que pode ocorrer em até 40 dias (CRUSCIOL et al.,
2008), podendo mineralizar os nutrientes mais rápido que o milheto e nabo
forrageiro favorecendo o desenvolvimento radicular da alface.
A maior MSR, também no tratamento com aveia, pode ser atribuída
ao fato de que esta cultura possui sistema radicular mais desenvolvido, fazendo
com que a planta explore maior volume de solo, bem como melhorar a estrutura
do solo (JACOBI, 1997).
As coberturas vegetais foram avaliadas quanto a massa fresca e
seca e as médias encontram-se na Figura 1(a) Figura 1 (b).
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Figura 1: Médias das massas frescas e secas das
coberturas vegetais. (Barras seguidas da mesma letra na
coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade).

O nabo forrageiro foi a cobertura que apresentou a maior produção
de massa fresca e a crotalária a menor, Figura 1(a). Quanto à massa seca, o
milheto foi superior às demais, Figura 1 (b).
A crotalária com a menor produtividade de massa fresca apresentou
a maior produtividade de alface, evidenciando a falta de correlação positiva entre
a massa fresca da cobertura vegetal com a produtividade da alface. Este fato
pode ser explicado pela maior liberação de nutrientes da crotalária.
No entanto no presente estudo a maior produtividade de massa seca
por parte do milheto e aveia não proporcionou a maior produtividade para a
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cultura subsequente, no caso a alface “Lucy Brown”. Este resultado pode estar
relacionado ao fato da palhada do milheto e aveia (gramíneas) estarem
imobilizando nutrientes disponíveis no solo, comprometendo o desempenho da
cultura subsequente (OLIVEIRA et al., 2008).
Castro et al. (2004), verificou para o cultivo de berinjela em plantio
direto, que a crotalária disponibilizou mais Ca, Mg e N em relação ao milheto. Em
um estudo realizado por Andreotti et al. (2008) o milheto também se sobressaiu
na produção de matéria seca em relação a uma espécie de crotalária, no caso a
Crotalaria juncea.
Resultado semelhante foi encontrado por Oliveira et al. (2008) com a
alface cultivar Regina, verificando que as leguminosas, utilizadas como cobertura
vegetal, liberaram mais N para o solo quando comparado com as gramíneas,
dessa forma influenciando positivamente o crescimento da alface.
Quanto à infestação de plantas daninhas, nesse estudo foram
identificadas Eleusine indica e Portulaca oleraceae, conhecidas como capim-péde-galinha e beldroega respectivamente (Tabela 3).
As coberturas estudadas reduziram significativamente a densidade
de plantas daninhas em relação ao solo descoberto (testemunha). A cobertura
vegetal com milheto, mesmo não diferindo estatisticamente de crotalária e aveia,
foi a que apresentou melhor controle para Eleusine indica (81,67) e para
Portulaca oleraceae foi o milheto, crotalária e aveia. A cobertura com nabo
forrageiro e a testemunha (solo descoberto) apresentaram maiores incidências de
plantas invasoras.
TABELA 3: Eficiência de controle das plantas daninhas em diferentes coberturas
vegetais dessecadas no cultivo de alface “Lucy Brown”. Campo Grande, Mato
Grosso do Sul, 2013.
Tratamentos
Milheto
Crotalária
Aveia
Nabo forrageiro
Testemunha

Eleusine
81,67
78,33
77,50
52,50
10,83

indica
A
A
A
B
C

Portulaca oleraceae
90,50 A
85,00 A
85,83 A
64,17 B
18,33 C

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.
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Resultados semelhantes foram encontrados por outros autores em
trabalhos com cultivos de hortaliças sob palhada, entre eles pode-se citar,
Rezende et al. (2005), onde verificaram que o uso de cobertura morta na
produção de cenoura em cultivo de verão, foi eficiente no controle de Eleusine
indica e Portulaca oleraceae. Carvalho et al. (2005), afirmam que a cobertura
morta favoreceu o controle de plantas daninhas no cultivo alface cv. Regina.
As cobertura de milheto, aveia e crotalária, não apresentaram
diferenças significativas no controle de plantas invasoras, corroborando com os
dados de Oliveira et al. (2008), que trabalhando com diferentes coberturas
vegetais na cultura de alface, verificaram que todas as coberturas utilizadas foram
eficientes no controle de plantas invasoras. Já para Kieling et al. (2009), o cultivo
de tomate em plantio direto, sobre diferentes palhadas, mostrou-se eficiente na
supressão de plantas invasoras, sendo que, as coberturas de

aveia e nabo

forrageiro, não diferiram entre si.
Este efeito no controle de plantas invasoras pode ser atribuído a
alterações físicas e químicas no solo, proporcionadas pelas coberturas vegetais.
Fisicamente, segundo Constantin (2001), a cobertura morta altera a umidade,
luminosidade e temperatura superficial do solo. Segundo o mesmo autor, a
palhada ainda constitui uma barreira mecânica ao desenvolvimento de plantas
daninhas. Para Pires e Oliveira (2001), muitos resíduos vegetais, utilizados como
cobertura vegetal, possuem a capacidade de produzir substâncias que tem efeito
alelopático sobre as sementes de plantas invasoras, retardando e até inibindo sua
germinação e crescimento.
Nesse estudo, ao compararmos a crotalária (fabaceae) com o
milheto e aveia (poaceas) e nabo forrageiro (brassicaceae), na produtividade da
alface, observa-se que a primeira se destaca como cobertura de solo, exceto para
MFPA que não difere do nabo forrageiro (brassicaceae) e MSPA em que as
coberturas não diferem entre si (Tabela 4).
Oliveira et al. (2008), trabalhando com coberturas vegetais
verificaram resultados superiores de massa fresca e diâmetro da parte aérea de
alface cultivar “Regina”, sob a cobertura de leguminosas, concordando com os
resultados deste trabalho.
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TABELA 4: Comparação de dados biométricos de alface americana cultivar “Lucy
Brown” em função coberturas de 3 famílias vegetais. Campo Grande, Mato Grosso
do Sul, 2013.
Tratamentos

MFPA

MFR

MSR
g pl

Fabaceae
Poaceae
Brassicaceae

496,17 A
417,16 B
430,30 AB

8,53 A
7,27 B
7,01 B

MSPA

-1

DC
cm pl

5,07 A
4,47 B
3,96 B

24,44 A
23,12 A
20,63 A

-1

16,40 A
15,13 B
14,56 B

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo contraste do teste F da
análise de variância a 5% de probabilidade.

As fabaceas são plantas que possuem decomposição mais rápida
quando comparadas com as poaceas e brassicaceae, disponibilizando em menor
tempo, nutrientes para o solo. Dentre os nutrientes, destaca-se o nitrogênio,
proveniente principalmente da associação das leguminosas com bactérias
fixadoras. Essa associação potencializa o desempenho do nitrogênio no solo,
favorecendo a próxima cultura. Já as gramíneas apresentam decomposição mais
lenta imobilizando, de certa forma, os nutrientes para a cultura subsequente
(BARRADAS et al., 2001; AITA; GIACOMINI, 2003; ESPÍNDOLA et al., 2006;
OLIVEIRA et al., 2008).

CONCLUSÃO

Nas condições edafoclimáticas de Campo Grande, Mato Grosso do
Sul, para o plantio direto da alface americana cultivar “Lucy Brow” a crotalária
(Crotalaria spectabilis Roth) é a cobertura vegetal mais indicada, seguida de
milheto (Pennisetum glaucum L.) e nabo forrageiro (Raphanus sativus L. Var.
oleiferus Metzg.).
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